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CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

DIRETORIA-GERAL
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA JUDICIÁRIA
Documentos Eletrônicos Publicados Pelo PJE
Intimações

Processo 0600178-17.2018.6.16.0000

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

MANDADO DE SEGURANÇA (120): 0600178-17.2018.6.16.0000
IMPETRANTE: EMERSON MIGUEL PETRIV
Advogado do(a) IMPETRANTE: JOAO MIGUEL FERNANDES FILHO - PR42447
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 41ª ZONA ELEITORAL
Advogado do(a) AUTORIDADE COATORA:
RELATOR: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Intimem-se o impetrante para que informe, no prazo de 03 (três) dias, se tem interesse no prosseguimento do feito e, caso haja interesse no julgamento
colegiado do presente writ, se o procurador constituído nos autos possui condições de comparecer àsessão de julgamento a partir do dia 08/10/2018, sob pena
de extinção do feito sem julgamento do mérito.
Autorizo a Sra. Secretária Judiciária a assinar todos os expedientes necessários ao cumprimento deste despacho.
Curitiba, 3 de outubro de 2018.

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RELATOR

Processo 0602007-33.2018.6.16.0000

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
REPRESENTAÇÃO (11541) - Processo nº 0602007-33.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
[Conduta Vedada a Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet]
RELATOR: PEDRO LUIS SANSON CORAT
REPRESENTANTE: COLIGAÇÃO "PARANÁ INOVADOR", CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
Advogados do(a) REPRESENTANTE: RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - PR84117, NAYSHI MARTINS - PR82352, EDUARDO WECKL
PASETTI - PR80880, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449, EDUARDO VIEIRA DE SOUZA BARBOSA - PR48709, ORIDES NEGRELLO
NETO - PR85791, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425, GUSTAVO
BONINI GUEDES - PR41756 Advogados do(a) REPRESENTANTE: RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - PR84117, NAYSHI MARTINS PR82352, EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449, EDUARDO VIEIRA DE SOUZA BARBOSA PR48709, ORIDES NEGRELLO NETO - PR85791, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, CASSIO PRUDENTE VIEIRA
LEITE - PR58425, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756
REPRESENTADO: MARIA APARECIDA BORGHETTI, SERGIO LUIZ MALUCELLI, COLIGAÇÃO PARANÁ DECIDE
Advogados do(a) REPRESENTADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - PR90004, VITOR AUGUSTO WAGNER KIST - PR75805, JULIANA COELHO
MARTINS - PR58491, OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - PR86785, ANTONIO CLAUDIO KOZIKOSKI JUNIOR - PR36820, THIAGO PAIVA
DOS SANTOS - PR46275, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR023074, VANIA DE AGUIAR - PR36400, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS PR57666, FLAVIO PANSIERI - PR31150 Advogados do(a) REPRESENTADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - PR90004, VITOR AUGUSTO
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WAGNER KIST - PR75805, JULIANA COELHO MARTINS - PR58491, OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - PR86785, ANTONIO CLAUDIO
KOZIKOSKI JUNIOR - PR36820, THIAGO PAIVA DOS SANTOS - PR46275, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR023074, VANIA DE AGUIAR PR36400, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666, FLAVIO PANSIERI - PR31150 Advogados do(a) REPRESENTADO: PEDRO
FIGUEIREDO ABDALA - PR90004, VITOR AUGUSTO WAGNER KIST - PR75805, JULIANA COELHO MARTINS - PR58491, OTAVIO AUGUSTO
BAPTISTA DA LUZ - PR86785, ANTONIO CLAUDIO KOZIKOSKI JUNIOR - PR36820, THIAGO PAIVA DOS SANTOS - PR46275, CARLA
CRISTINE KARPSTEIN - PR023074, VANIA DE AGUIAR - PR36400, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666, FLAVIO PANSIERI PR31150
RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. CONDUTA VEDADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀLEI (ART. 5º, LV, CF E ARTS. 7º E 373, CPC). NÃO
OCORRÊNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
I –RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Especial Eleitoral (id 305659) interposto por COLIGAÇÃO PARANÁ DECIDE, MARIA APARECIDA BORGHETTI e SÉRGIO LUIZ
MALUCELLI em face do Acórdão nº 54.166 (id 291533), desta Corte Regional, que, por maioria de votos, julgou procedente a representação para reconhecer
a prática de conduta vedada pela candidata ora recorrente, consubstanciada na publicação, em suas redes sociais facebook, instagram e twitter, na data de
07/08/2018, de fotografia produzida pelo poder público e contendo bem público.
O Acórdão possui a seguinte ementa:
ELEIÇÃO 2018. REPRESENTAÇÃO ESPECÍFICA. CONDUTA VEDADA. CANDIDATA ÀREELEIÇÃO. IMAGEM PRODUZIDA PELO PODER
PÚBLICO. DIVULGAÇÃO EM PERFIL PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO MODIFICATIVO. UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL.
SITUAÇÃO PRIVILEGIADA. CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA VEDADA. ART. 73, INCISOS I E II DA LEI DAS ELEIÇÕES. NATUREZA
OBJETIVA DA INFRAÇÃO. DISPENSA DE ANÁLISE DE POTENCIALIDADE E GRAVIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. RESPONSÁVEL E
BENEFICIÁRIOS. ART. 73, PARÁGRAFOS 4º E 8º DA LEI Nº 9.504/97. REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE.
1. Incumbe ao Representado comprovar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do seu direito. Não restando comprovando que os registros foram
realizados pela imprensa privada, fica caracterizada a conduta vedada pelo uso efetivo de serviço custeado pelo Erário Público.
2. A utilização com intuito promocional, por candidata àreeleição, de veículo oficial com a captação de imagens, aproveitando-se de evento, momento e local
privilegiados, configura conduta vedada prevista no art. 73, inciso I da Lei nº 9.504/97.
3. As condutas vedadas aos agentes públicos são infrações de natureza objetiva, ou seja, uma vez constatadas a sua reprovação pelo Poder Judiciário não
depende da análise da potencialidade ou da gravidade da conduta. Precedentes do TSE.
4. Representação julgada procedente.
Vieram aos autos Embargos de Declaração (id 297925), os quais foram julgados pelo Acórdão nº 54.245 (id 304456), assim ementado:
ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO ESPECÍFICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
Nas razões recursais, alegam os recorrentes a ocorrência de violação aos arts. 5º, LV, da CF, e 7º e 373 do Código de Processo Civil, ao argumento de que,
considerando que “a discussão acerca da autoria da fotografia surgiu tardiamente, mais precisamente nas razões finais”, discussão essa que acabou por embasar
a decisão de procedência da representação, restou inviabilizada a apresentação de defesa técnica “e até mesmo a produção de provas” sobre esse tópico.
Aduzem ainda o que segue:
a) não houve utilização de bem público em prol da candidata Cida Borghetti, pois compareceu no evento sob análise apenas “na qualidade de Governadora”;
b) no evento “foi fotografada tanto pela Agência Estadual de Notícias quanto por fotógrafos particulares”;
c) a foto tirada pela Agência Estadual de Notícias difere daquela publicada pela candidata recorrente em suas redes sociais, não havendo que se falar, pois, em
uso de bem público;
d) as imagens foram captadas antes do período eleitoral, “numa ocasião muito importante e representativa: os doze anos da Lei Maria da Penha!”, delas não
constando pedido de voto;
e) “a simples captação de imagens de bens públicos não configura ‘cessão’ ou ‘uso’ de bem público em benefício de candidatura, muito menos ‘uso
promocional em favor de candidato’ de bens custeados pelo Poder Público, ainda que se trate de imagem de natureza interna”; e
f) tratou-se de uma publicação de cunho informativo.
Requer o conhecimento e provimento do Recurso Especial.
II - DECISÃO
O recurso étempestivo, porém, não comporta seguimento.
Sustentam os recorrentes ofensa aos arts. 5º, LV, da CF, e 7º e 373 do Código de Processo Civil que assim dispõem:
CF, Art. 5º, LV –aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes.
CPC, Art. 7º Éassegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos
deveres e àaplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório
CPC, Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto àexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Aduzem, em síntese, que a alegação com relação àautoria da fotografia ser creditada àAgência Estadual de Notícia foi levantada apenas em sede de alegações
finais, o que impediu o efetivo exercício da ampla defesa e até mesmo a produção de provas em sentido contrário.
Ocorre, porém, que o tema foi expressamente abordado na contestação pelos recorrentes, quando afirmaram que “As publicações realizadas nas redes sociais
da Representada utilizam foto veiculada pela imprensa em notícias jornalísticas” (id 47253, destacou-se).
Idêntica asserção consta também de suas alegações finais (id 116437).
Todavia, conforme restou consignado no acórdão recorrido, os recorrentes não fizeram prova dessa afirmação.
Ao contrário, extrai-se do conjunto probatório que, na verdade, foi a imprensa que fez uso da imagem publicada pela candidata, e não o inverso.
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Isso porque, consoante proferi em voto de desempate, as matérias sobre o tema foram publicadas nos meios jornalísticos “em datas posteriores àpostagem que
a segunda representada realizou nas páginas pessoais, sendo que a única publicação jornalística de igual data (07/08/18) colacionada aos autos atribui créditos,
no campo imediatamente inferior àfotografia, à‘Agência Estadual de Notícias’”.
Vê-se portanto que não há que se falar em ofensa a qualquer um dos artigos supratranscritos, pois o direto ao exercício da ampla defesa e àprodução das provas
quanto àexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor foi inteiramente respeitado na tramitação do feito.
Ademais, para eventual conclusão diversa, far-se-ia necessária a análise de provas, o que, consoante Súmula TSE nº 24[1], não éadmitido em sede de Recurso
Especial.
Nessas condições, com fulcro no art. 276, I, “a”, Código Eleitoral, nego seguimento ao recurso.
Intimem-se.
ÀSecretaria Judiciária para as providências.
Curitiba, 07 de outubro de 2018.
DES. LUIZ TARO OYAMA
Presidente [1] “Não cabe recurso especial para simples reexame do conjunto fático-probatório”.

Processo 0600679-68.2018.6.16.0000

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
PETIÇÃO (1338) - Processo nº 0600679-68.2018.6.16.0000 - Carambeí - PARANÁ
[Justificação de Desfiliação Partidária]
RELATOR: JEAN CARLO LEECK
REQUERENTE: EMERSON PLOVAS BUENO
Advogados do(a) REQUERENTE: CLOVIS AUGUSTO VEIGA DA COSTA - PR21437, IERI DO AMARAL SCHROEDER - PR21900 REQUERIDO:
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PSC, COMISSÃO PROVISÓRIA DO PSC DE CARAMBEÍ
Advogados do(a) REQUERIDO: JULIAN FLEURY ROCHA - PR61193, FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR42637, LUIZ FABRICIO BETIN
CARNEIRO - PR042621, EDUARDO VIEIRA DE SOUZA BARBOSA - PR48709 Advogado do(a) REQUERIDO: RAFAEL DERKACH - PR85886
DECISÃO
Trata-se de "Ação Declaratória de Justa Causa para Desfiliação Partidária" fundada em alegada grave discriminação política pessoal, proposta por Emerson
Plovas Bueno em face do Partido Social Cristão –PSC, sendo arroladas tanto a representação municipal da grei partidária em Carambeí quanto a estadual.
Consta da inicial (id 28688) que Ilson Hegler Pedroso de Oliveira, presidente da Comissão Provisória Municipal do PSC, protocolou uma denúncia contra o
requerente na Câmara Municipal de Carambeí por suposta quebra de decoro parlamentar, consubstanciada pela remessa de vídeo com conteúdo pornográfico
em grupo privado do aplicativo Whatsapp.
Sustenta, em síntese, que o grupo familiar do referido presidente domina amplamente a comissão provisória municipal, da qual também fazem parte sua esposa
e seu filho, e que a denúncia teria sido motivada pelo fato de ILSON ser suplente de vereador, interessado na vaga que se abriria com eventual perda de
mandato pelo requerente.
A comissão provisória municipal do PSC em Carambeí apresentou sua defesa (a. 29882), instruída com documentos (a. 29884 e 29885), na qual narra que,
tomando conhecimento da divulgação de material pornográfico pelo vereador, apresentou a notícia àCâmara de Vereadores, a qual foi assinada pelo seu
presidente em razão de exigência do artigo 62 do Regimento Interno daquela casa, que arrola como legitimado ativo para o processo de cassação partido
político com representação. Afirma que seu presidente não ésuplente direto do requerente, posição na qual figura o sr. Sérgio Luís de Oliveira. Ao final, pugna
pelo não provimento do pedido.
Por sua vez, o diretório estadual do PSC, entendendo tratar-se de "questão partidária local", limitou-se a aderir àdefesa apresentada pela órgão municipal (a.
30582).
O requerido Comissão Provisória do Partido Socialista [sic] Cristão noticiou que o requerente "perdeu o seu mandato, em sessão ordinária realizada em data
de 30/10/2018, na Câmara de Vereadores de Carambeí" (id. 253084), requerendo a extinção do feito e juntando cópia de matéria jornalística publicada na
internet (id. 253085).
Por sua vez, o diretório estadual do PSC, entendendo tratar-se de "questão partidária local", limitou-se a aderir àdefesa apresentada pela órgão municipal (a.
30582).
Realizada a audiência de instrução deferida no id. 43063, juntada aos autos a Carta de Ordem devidamente cumprida (id. 296581 e seguintes).
Em alegações finais (id 308576), o Partido Social Cristão - Comissão Provisória Estadual do Paraná aderiu às razões e apontamentos já apresentados pela
Comissão Provisória do PSC de Carambeí (ID 29881), ratificando a não configuração de qualquer das hipóteses de justa causa para desfiliação previstas no
art. 22-A da Lei nº 9096/95. Ainda, tendo em vista a informação acerca da perda do mandato do Requerente, conforme informado através do ID 253083,
aduziu que "imperioso éo reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir do Requerente, o que, nos moldes do Art. 485, IV do Código de
Processo Civil implica na imediata extinção do feito em epígrafe, o que ora se requer".
O requerente, Emerson Plovas Bueno, peticionou requerendo a extinção do presente sem julgamento do mérito pela perda do objeto.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela extinção da demanda, sem resolução no mérito.
Éo relatório. Decido.
Considerando a cassação do mandato do requerente e a manifestação das partes pela extinção da ação, sem resolução do mérito, JULGO EXTINTO o presente
feito, na forma do art. 485, VIII, do CPC c/c o artigo 30, VIII do Regimento Interno do TRE-PR.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após as diligências, arquive-se.
Curitiba, 6 de outubro de 2018.
JEAN LEECK Relator
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ACÓRDÃO N.º 54.327
AÇÃO CAUTELAR (12061) - 0600678-83.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
RELATOR(A): ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO AUTOR: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA Advogados do(a)
AUTOR: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101,
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR20738, LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076 RÉU: PARTIDO DO
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DO PARANA, ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA, MOVIMENTO DEMOCRÁTICO
BRASILEIRO - MDB (DIRETÓRIO ESTADUAL) Advogados do(a) RÉU: LARISSA COCCO PEREIRA CHICARELLI - PR65915, CARLA CRISTINE
KARPSTEIN - PR023074 Advogados do(a) RÉU: LARISSA COCCO PEREIRA CHICARELLI - PR65915, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR023074
Advogados do(a) RÉU: LARISSA COCCO PEREIRA CHICARELLI - PR65915, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR023074
EMENTA - AÇÃO CAUTELAR - PEDIDO LIMINAR - ART. 71 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.546/2017 - FISCALIZAÇÃO NO USO DOS
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. LEGITIMIDADE AUTORAL DE PARTIDO POLÍTICO - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO
FINANCEIRO DO PARTIDO (AÇÃO PRINCIPAL) - PRECLUSÃO AFASTADA - A ANÁLISE DA LEGALIDADE NO USO DE RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO ÉMATÉRIA A SER PERQUIRIDA EM SEDE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - PAGAMENTO DE MULTA ELEITORAL.
MONTANTE DEVOLVIDO AO FUNDO PARTIDÁRIO. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. OPORTUNO
APENSAMENTO NOS AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIO FINANCEIRO DO PARTIDO. AÇÃO CAUTELAR JULGADA
EXTINTA, COM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. O artigo 71, da Resolução TSE n.º 23.546/2017, expressamente prevê a possibilidade de o Ministério Público Eleitoral e de os partidos políticos relatarem
indícios e apresentarem provas de irregularidade relativa àutilização de recursos provenientes do Fundo Partidário, que estejam sendo cometida ou esteja
prestes a ser cometida. Assim, verifica-se a legitimidade do autor, partido político para a propositura da presente ação cautelar.
2. Afasta-se a alegação da preclusão na verificação do uso dos recursos do fundo partidário, quando a ação proposta tem natureza cautelar, e o momento de
prestação de contas de exercício financeiro sequer iniciou.
3. Obtida a medida pleiteada em cautelar, qual seja, a devolução de valores indevidamente gastos do fundo partidário do partido, a questão da legalidade e de
sancionamento, ématéria a ser debatida no momento e meio processual oportuno, qual seja, o de prestação de contas relativas ao exercício financeiro do
partido em 2018.
4. Ação cautelar extinta com a resolução do mérito, ante o reconhecimento do pedido pelos requeridos.
Vistos, relatados e discutidos os autos acima citados, ACORDAM os Juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, por unanimidade de votos, em julgar
extinta esta ação cautelar, com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III do CPC, de acordo com o voto do Relator.
Curitiba, 05 de outubro de 2018.
ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO –RELATOR

RELATÓRIO
Trata-se de Ação Cautelar, com pedido liminar, proposta pelo PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA –PSDB (Diretório Estadual) em face
de MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO –MDB (Diretório Estadual) e ROBERTO REQUIÃO DE MELLO E SILVA, com fundamento no art. 71
e seguintes da Resolução TSE n.º 23.546/2017, requerendo o “pronto restabelecimento da legalidade”, considerando a quitação irregular de multa eleitoral
com recursos do fundo partidário, imposta ao segundo requerido nos autos de Representação nº 3320-20.2014.6.16.0000.
O requerente afirmou que, nas eleições de 2014, a chapa de Roberto Requião foi multada por esta Justiça Eleitoral em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais), valor que estava sendo pago mediante parcelamento até que, “curiosamente às vésperas do novo pleito eleitoral”, a dívida foi integralmente quitada.
Pugnou pelo deferimento de medida de urgência objetivando a devolução dos recursos do Fundo Partidário para quitação de multa eleitoral, hipótese
expressamente vedada pela Resolução TSE n.º 23.546/2017.
Argumentou se tratar de “nítida tentativa de ludibriar a Justiça Eleitoral”, pois o pagamento teria por objetivo a obtenção de certidão de quitação eleitoral
para fins de registro de candidatura, sendo possível que a prática seja repetida em situações similares envolvendo o MDB e Roberto Requião.
A medida liminar foi indeferida, sob o fundamento de inexistência de periculum in mora, haja vista que o período de registro de candidatura sequer havia
iniciado. (ID 28629).
Em contestação os requeridos sustentaram, preliminarmente, a falta de interesse de agir, sob o argumento de que o segundo requerido não faz parte, nem éde
qualquer forma atingido pela relação jurídica havida entre a Justiça Eleitoral e o partido MDB, acerca da aplicação de recursos do Fundo Partidário.
No mérito, sustentaram a preclusão do direito de questionar a multa imposta da representação transitada em julgado, e com parcelamento ocorridos em 2015,
haja vista o decurso do prazo de impugnação, previsto no §único do artigo 35 da Lei nº 9.096/95.
Alegaram ainda, a impossibilidade das Resoluções do TSE criarem vedação não prevista em lei, qual seja, proibição de utilização de recursos do Fundo
Partidário para o pagamento de multas eleitorais.
Disseram que há impossibilidade de inovação sancionatória, tendo em vista que o §5º do art. 32 da Lei 9.096/95 preconiza que a desaprovação da prestação de
contas do partido não enseja sanção alguma que o impeça de participar do pleito eleitoral.
Requereram ao final, o acolhimento da preliminar aventada, ou alternativamente a improcedência do pedido inicial (ID 28894).
A Procuradoria Regional Eleitoral asseverou não considerar quitada a multa eleitoral imposta nos autos nº 3320-20.2014.6.16.0000, sob o argumento de que
realizada em desconformidade com a legislação vigente. (ID 30420).
O requerente, em sede de impugnação, sustentou a não incidência da preclusão na discussão da matéria, bem como deter interesse de agir para a causa. Alegou
que que a transação feita pelos requeridos éilegal, e que, assim, o valor utilizado, do Fundo Partidário, deve ser integralmente ressarcido àUnião.
Ao final, reiterou o pedido de procedência da demanda (ID 29037).
O requerido Roberto Requião de Mello e Silva peticionou, informando a devolução dos valores para o fundo partidário antes do fim do período de registro de
candidatura, razão pela qual requereu a extinção da presente demanda pela perda do objeto. Juntou documentos que comprovariam o recolhimento do
montante de R$ 128.402,21. (ID 30606 e ID 30608)
O requerente manifestou-se sustentando que houve, no caso, o reconhecimento da procedência do pedido contido na inicial, e que, assim, o feito deve ser
extinto com a resolução de mérito.
Alegou que o uso e a restituição de recursos do fundo partidário, no caso, devem ser apreciados na prestação de contas do partido requerido, relativas ao
exercício de 2018, e que esta cautelar deve ser sobrestada, para posterior apensamento àprestação de contas do partido requerido, relativas ao exercício 2018.
(ID 78031).
A Procuradoria Regional Eleitoral, em nova vista, disse que, com a restituição dos valores ao fundo partidário, restou atendido o pedido formulado na inicial,
devendo o feito ser extinto com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III do CPC. Manifestou-se, ao final, pela remessa de cópia destes autos ao
Setor Técnico, para análise de eventual irregularidade em momento oportuno. (ID 99968).
Éo relatório.

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br

Ano X - Número 204

Curitiba, quarta-feira, 10 de outubro de 2018

Página 6

VOTO

1. Da Preliminar de ausência de interesse de agir do autor
Preliminarmente, os requeridos sustentaram a falta de interesse de agir do partido requerente.
A natureza pública dos recursos provenientes do Fundo Partidário, por si só, revela uma situação que legitima o autor, partido político, a fiscalizar a utilização
de tais expedientes.
Ademais o artigo 71[1] da Resolução TSE n.º 23.546/2017, expressamente prevê a possibilidade de o Ministério Público Eleitoral e dos partidos políticos
relatarem àJustiça Eleitoral indícios e apresentarem provas de irregularidade relativa àutilização de recursos provenientes do Fundo Partidário, dentre outras
anormalidades, que estejam sendo ou poderão ser cometidas por outras agremiações partidárias.
Está assim, o requerente legitimado para a propositura da presente cautelar e fiscalizar o uso de recursos do Fundo Partidário, pelo que, rejeita-se a preliminar
em análise.
2. Do mérito
2.1. Preclusão
A preclusão prevista no parágrafo único do artigo 35[2], da Lei nº 9.096/95, refere-se a insurgências processuais opostas em processos prestações de contas, e
não a atos processuais praticados em outros feitos. No caso, uso de recursos do fundo partidário, para pagamento de multas eleitorais impostas a candidatos.
Ademais, a insurgência do autor não tem relação com a imposição de multa, na Representação nº 3320-20.2014.6.16.0000, nem com o fato daquela ter
transitado em julgado e ter seu pagamento parcelado em 2015.
Refere-se, sim, como visto, ao uso de recursos do fundo partidário para quitação de multa eleitoral, o que ocorreu em 14/06/2018, como se vê do comprovante
de recolhimento da sanção aplicada ao segundo requerido, juntado às fl. 790 dos autos de representação nº 3320-20, às vésperas do período eleitoral de 2018.
Ao contrário do alegado pelos réus, não se pode sustentar como preclusa a possibilidade de verificação do mau uso dos recursos do fundo partidário, quando a
ação proposta tem natureza cautelar, e o momento de prestação de contas do exercício financeiro correspondente (2018) sequer iniciou.
Isso visto, não merece acolhida a alegada preclusão na análise do pagamento da multa eleitoral mencionada.
2.2 Impossibilidade de sancionamento não previsto em lei.
Os requeridos alegaram a impossibilidade das Resoluções do TSE criarem vedação não prevista em lei, qual seja, proibição de utilização de recursos do Fundo
Partidário para o pagamento de multas eleitorais.
Nesse mesmo sentido, sustentaram que o §5º, do art. 32, da Lei 9.096/95 preconiza que a desaprovação da prestação de contas do partido não enseja sanção
alguma que o impeça de participar do pleito eleitoral.
Contudo, tal argumento, igualmente, não merece acolhida.
Com efeito, a presente cautelar tem como pretensão apenas a devolução dos valores utilizados indevidamente sob a rubrica de recursos provenientes do fundo
partidário, para o pagamento de multa eleitoral aplicada ao segundo requerido.
E de fato, a medida perseguida por esta demanda com intenção nítida de assegurar a eficácia do objeto da ação principal (prestação de contas do partido
requerido referente ao exercício financeiro de 2018), vem embasada na questão envolvendo o uso vedado, pela agremiação ré, de recursos do fundo partidário,
para a quitação de multa eleitoral aplicada ao segundo requerido.
A questão envolvendo a consequência no registro de candidatura do segundo réu, pela quitação de multa a si aplicada com recurso vedado, não éobjeto desta
ação, de modo que nada há para ser decidido sobre a alegação de sancionamento não previsto em lei, já que o registro de candidatura deve ser analisado em
procedimento autônomo.
3. Da extinção do feito, com base no artigo 487, III, do CPC.
Não obstante tenha contestado a inicial, verificou-se dos autos que o requerido Roberto Requião informou a devolução dos recursos do fundo partidário
utilizados para pagamento de multa eleitoral a ele aplicada.
Isso, em 13 de agosto de 2018. Portanto, antes de findo o prazo de registro de candidatura conforme comprovante de recolhimento (ID 30606).
Assim, pleiteou a extinção do feito sem a resolução do mérito, pela perda superveniente do objeto desta cautelar.
Contudo, a cautela jurisdicional édirecionada àsatisfação da pretensão do autor, qual seja, a devolução do valor do fundo partidário aos cofres da União, já que
segundo a legislação vigente évedado o uso desse recurso para a finalidade operada. Ainda, para que tal situação possa ser mais bem avaliada quando do
julgamento das contas a serem apresentadas pelo partido, primeiro requerido, oportunamente em relação ao exercício financeiro de 2018.
No caso, atendida a pretensão autoral voluntariamente pelo segundo requerido, a cautelar deve ser extinta com a resolução do mérito.
Como asseverado pelo partido requerente e pelo Ministério Público Eleitoral, houve o reconhecimento da procedência do pedido inicial, quando os requeridos
providenciaram o recolhimento de valores indevidamente utilizados do fundo partidário.
Assim, não há que se falar na produção de efeitos apenas de forma endoprocessual, e em sentença meramente terminativa, como queriam.
Anoto, ainda, que embora acompanhe este voto, pelo princípio do colegiado, o Des. Gilberto Ferreira possui entendimento divergente, no sentido de que não
seria cabível para este caso a Ação Cautelar, mas sim procedimento mandamental.
Do exposto, acompanhando o parecer exarado pela douta Representante da Procuradoria Regional Eleitoral, voto pela extinção da presente cautelar, com a
resolução do mérito, dado ao reconhecimento da procedência do pedido inicial pelos requeridos, nos termos do artigo 487[3], III do CPC.
Cumpra-se ao disposto no §5º, do artigo 71[4] da Resolução.
Curitiba, 05 de outubro de 2018.
ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO –RELATOR
[1] Art. 71. A qualquer tempo, o MPE e os demais partidos políticos podem relatar indícios e apresentar provas de irregularidade relativa àmovimentação
financeira, recebimento de recursos de fontes vedadas, utilização de recursos provenientes do Fundo Partidário e realização de gastos que esteja sendo
cometida ou esteja prestes a ser cometida por partido político, requerendo àautoridade judicial competente a adoção das medidas cautelares pertinentes para
evitar a irregularidade ou permitir o pronto restabelecimento da legalidade.
§1º Na hipótese prevista neste artigo, a representação dos partidos políticos e do MPE deve ser realizada pelos seus representantes que possuam legitimidade
para atuar perante a instância judicial competente para a análise e julgamento da prestação de contas do órgão partidário que estiver cometendo a
irregularidade.
§2º As ações preparatórias previstas neste artigo devem ser autuadas na classe Ação Cautelar e, nos tribunais, devem ser distribuídas a um relator.
(...)
§5º Definida a tutela provisória, que pode a qualquer tempo ser revogada ou alterada, o processo da ação cautelar permanecerá em Secretaria para ser apensado
àprestação de contas do respectivo exercício quando esta for apresentada.
[2] Art. 35. O Tribunal Superior Eleitoral e os Tribunais Regionais Eleitorais, àvista de denúncia fundamentada de filiado ou delegado de partido, de
representação do Procurador-Geral ou Regional ou de iniciativa do Corregedor, determinarão o exame da escrituração do partido e a apuração de qualquer ato
que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, aquele ou seus filiados estejam sujeitos, podendo, inclusive, determinar a quebra de
sigilo bancário das contas dos partidos para o esclarecimento ou apuração de fatos vinculados àdenúncia.
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
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Parágrafo único. O partido pode examinar, na Justiça Eleitoral, as prestações de contas mensais ou anuais dos demais partidos, quinze dias após a publicação
dos balanços financeiros, aberto o prazo de cinco dias para impugná-las, podendo, ainda, relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para
apurar qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos.
[3] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...)
III - homologar:
a. o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção; (...)
[4] Art. 71(...)
§5º Definida a tutela provisória, que pode a qualquer tempo ser revogada ou alterada, o processo da ação cautelar permanecerá em Secretaria para ser apensado
à prestação de contas do respectivo exercício quando esta for apresentada. (...)

EXTRATO DA ATA
AÇÃO CAUTELAR Nº 0600678-83.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO AUTOR: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - Advogados do(a) AUTOR: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684, PAULO
HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101, FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR20738, LUIZ
FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR022076 - RÉU: PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DO PARANA, ROBERTO
REQUIÃO DE MELLO E SILVA, MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB (DIRETÓRIO ESTADUAL) - Advogados do(a) RÉU:
LARISSA COCCO PEREIRA CHICARELLI - PR65915, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR023074 - Advogados do(a) RÉU: LARISSA COCCO
PEREIRA CHICARELLI - PR65915, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR023074 - Advogados do(a) RÉU: LARISSA COCCO PEREIRA CHICARELLI
- PR65915, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR023074
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Taro Oyama. Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Gilberto
Ferreira e Juízes Pedro Luis Sanson Corat, Paulo Afonso da Motta Ribeiro, Antonio Franco Ferreira da Costa Neto, Jean Carlo Leeck e o Desembargador
Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Doutora Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 05.10.2018 .

Proclamação da Decisão
Àunanimidade de votos, a Corte conheceu e extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do voto do Relator. Curitiba, 05/10/2018 RELATOR(A)
ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO

Processo 0600367-92.2018.6.16.0000

JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) 0600367-92.2018.6.16.0000
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL / PT DO B
RESPONSÁVEL: DANILO BECKER DAVILA
ROBERTO BIESEMEYER
ROMEU HERBERT FRIEDLAENDER
MARISA LOBO FRANCO FERREIRA ALVES
PAULO DE CASTRO CAMPOS
Advogados do(a) REQUERENTE: CAMILA SOARES DE OLIVEIRA - MG112051, DANIEL ANDRADE RESENDE MAIA - MG104717, LUCAS
AMARAL GONCALVES - MG168301 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: LUCAS AMARAL GONCALVES - MG168301 RELATOR: ANTONIO
FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO

DESPACHO
Verifico que, a despeito da intimação para sanar as diligências apontadas no exame preliminar exarado pelo Setor Técnico, os requerentes permaneceram
silentes (ID: 305733).
Assim, reitere-se a intimação ao órgão partidário e os responsáveis para que, no prazo de 20 dias, manifestem-se sobre o parecer preliminar técnico, nos termos
do §3º do artigo 34 da Resolução TSE nº 23.546/2017, inclusive acerca da ausência de instrumento de procuração dos responsáveis Presidente e Tesoureiro do
Diretório Estadual, sob pena de ter suas contas julgadas como não prestadas.
Curitiba, 4 de outubro de 2018
ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO –RELATOR

Processo 0600588-75.2018.6.16.0000
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO N.º 54.311
Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br
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PETIÇÃO (1338) - 0600588-75.2018.6.16.0000 - Almirante Tamandaré - PARANÁ
RELATOR(A): ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO REQUERENTE: CELIA APARECIDA CZORNE ZILIOTTO Advogados do(a)
REQUERENTE: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA - PR85534, EDUARDO VIEIRA DE SOUZA BARBOSA - PR48709, FERNANDO
BUENO DE CASTRO - PR42637, LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO - PR042621 REQUERIDO: CLAUDEVIR MACEDO MARTIM GARCIA
LITISCONSORTE: PODE - PODEMOS (COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL) Advogados do(a) REQUERIDO: RAFAEL PAES CAVASSIN PR75558, RAFAEL FRANCISCO DE SIQUEIRA - PR91901, FELIPE FOLTRAN CAMPANHOLI - PR56970, BRUNO AUGUSTO VIGO MILANEZ PR48165 Advogado do(a) LITISCONSORTE: RAFAEL PAES CAVASSIN - PR75558
EMENTA –PETIÇÃO –AÇÃO DE PERDA DE CARGO ELETIVO POR INFIDELIDADE PARTIDÁRIA –ARTIGO 22-A DA LEI Nº 9.096/95. ART. 1º,
§2º, da Resolução TSE Nº. 22.610/07 –AÇÃO PROPOSTA PELA PRIMEIRA SUPLENTE DE VEREADOR. PRAZO DECADENCIAL. PROPOSITURA
DA DEMANDA FORA DO PRAZO. DECADÊNCIA DO DIREITO. ART. 487, II DO CPC - EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. A data a ser considerada como termo inicial do prazo para a propositura de ação de perda de mandato eletivo éa da primeira comunicação feita ao partido
político, e não a realizada perante a Justiça Eleitoral (Respe nº 242755, Relator Min. Arnaldo Versiani Leite Soares. Publicação: RJTSE data: 16/10/2012).
2. Ação julgada extinta, com resolução do mérito, pelo reconhecimento da decadência.
Vistos, relatados e discutidos os autos citados, ACORDAM os Juízes integrantes do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, por unanimidade de votos, em
julgar extinta a ação proposta, com resolução do mérito, ante ao reconhecimento da decadência, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 03 de outubro de 2018.
ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO –RELATOR

RELATÓRIO
Trata-se de Ação de Perda de Mandato Eletivo por Desfiliação Partidária proposta por CÉLIA APARECIDA CZORNE ZILIOTTO, em desfavor de
CLAUDEVIR MACEDO MARTIM GARCIA e PARTIDO PODE –PODEMOS - Comissão Provisória Estadual, requerendo a declaração de perda de
mandato eletivo do primeiro requerido por infidelidade partidária, com fundamento no art. 1º e seguintes da Resolução TSE n.º 22.610/2007.
A requerente sustentou que o primeiro requerido exerce o cargo de vereador no município de Almirante Tamandaré –PR, para o qual foi eleito no pleito de
2016, pelo Partido Progressista –PP. Afirmou que Claudevir desfilou-se daquela agremiação, sem justa causa, passando a integrar o quadro de filiados do
segundo requerido, qual seja, o PARTIDO PODE –PODEMOS.
Alegou que a desfiliação do primeiro requerido, do Partido Progressista, foi registrada no sistema filiaweb em 14/04/2016, e, que tal agremiação não propôs,
no prazo, com Ação de Perda de Mandato Eletivo, situação que confere àrequerente o interesse de agir.
Argumentou, ainda, que na condição de primeira suplente eleita pelo Partido Progressista, detém legitimidade para pleitear a perda do mandato eletivo em
discussão.
Ao final, requereu antecipadamente a concessão de tutela de evidência para, inaudita altera parte, determinar-se o afastamento do primeiro requerido de seu
mandato de vereador.
No mérito, pleiteou a confirmação da tutela concedida e o julgamento do pedido da inicial como procedente, decretando-se a perda do mandato de Claudevir
Macedo Martim Garcia, comunicando-se tal decisão ao presidente da Câmara de Vereadores de Almirante Tamandaré, para que seja dada posse àrequerente,
no cargo de vereadora, no prazo de 10 dias (ID 26342).
A liminar foi indeferida, sob o fundamento de que, conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, incabível o deferimento de tutela provisória nos
processos regidos pela Resolução TSE nº 22.610/07, (ID 26387).
Citados, os requeridos apresentaram defesa alegando a decadência do direito da autora. Sustentaram que início do prazo para propositura desta ação não éa
data de inclusão da desfiliação, no sistema filiaweb, e sim, a data em que o partido político de origem toma conhecimento do pedido de desfiliação. O primeiro
requerido juntou aos autos cópia do seu requerimento de desfiliação partidária, recebido pelo Diretório Municipal do Partido Progressista em Almirante
Tamandaré em 22 de agosto de 2017.
Sustentaram ainda que a desfiliação de Claudevir ocorreu com justa causa, haja vista a violação de seu direito estatutário de ser de ser nomeado líder do
partido na Câmara de Vereadores, na condição de único vereador eleito pelo Partido Progressista.
Pediram, ao final, que os pedidos fossem julgados improcedentes. (ID 28129 e ID 28201).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela extinção do feito, com resolução de mérito, pelo reconhecimento da decadência. Isto porque, a inicial foi
protocolada em desconformidade com o disposto no §2º do artigo 1º da resolução TSE nº 22.610/2017, o que resultaria na perda do direito da requerente. (ID
29252)
Em alegações finais, a requerente asseverou que apenas a comunicação ao Juízo Eleitoral efetiva a desfiliação e passa a operar efeitos jurídicos. Assim,
sustentou que se deve reconhecer que a desfiliação do primeiro requerido, junto ao PP, se deu na data apontada em sua certidão filiaweb, ou seja, em
14/04/2018, por ocasião da constatação da dupla filiação. Asseverou que a partir desta data éque se contaria o prazo decadencial contido no art. 1º, §2º, da
Resolução nº 22.610 do TSE, razão pela qual não incidiu, no caso, a decadência. (ID 50577)
Éo relatório.

VOTO
Trata-se de Ação de Perda de Mandato Eletivo por Desfiliação Partidária proposta por CÉLIA APARECIDA CZORNE ZILIOTTO, em desfavor de
CLAUDEVIR MACEDO MARTIM GARCIA e PARTIDO PODE –PODEMOS - Comissão Provisória Estadual, por infidelidade partidária, com fundamento
no art. 1º e seguintes da Resolução TSE n.º 22.610/2007.
O ponto controverso do presente caso repousa na análise do art. 1º, §2º[1] da Resolução TSE nº 22.610/2007, o qual regula o prazo para ajuizamento do
processo de perda de cargo eletivo por desfiliação partidária sem justa causa.
Dos autos, verifica-se que o primeiro requerido, CLAUDEVIR MACEDO MARTIM GARCIA, desfiliou-se do Partido Progressista pelo qual foi eleito
vereador em Almirante Tamandaré, durante o exercício do seu mandato (ID 26355 e 26361).
Estabelece o citado dispositivo que o partido político interessado, no caso, o Partido Progressista, poderá ingressar com o pedido de perda de mandato eletivo
dentro do prazo de 30 dias contados da data da desfiliação. Na hipótese de o partido permanecer inerte no prazo legal, que éo caso dos autos, a legitimidade
ativa transfere-se para aquele que demonstre interesse jurídico.
A requerente, porquanto eleita primeira suplente de vereadora pelo Partido Progressista, possui interesse jurídico e legitimidade ativa para propor esta
demanda, requerendo a vaga de vereador ocupada pelo requerido.
Contudo, o prazo para ela ajuizar a ação, que éde 30 dias, contados do termo final, também de 30 dias, em que o partido correspondente poderia pleitear esse
direito.
E pelo que consta dos autos, esse prazo já havia escoado quando houve o pedido autoral.
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Com efeito, a Procuradoria Regional Eleitoral, bem como os requeridos, manifestaram-se pela extinção do feito, com a resolução do mérito, pelo
reconhecimento da decadência, sob o argumento de que a requerente não agiu dentro do prazo decadencial previsto na legislação vigente.
Observa-se dos autos que o Partido Progressista, agremiação pela qual a requerente foi eleita suplente, tomou ciência da desfiliação do primeiro requerido em
22/08/2017 (ID 28203) via requerimento de desfiliação, iniciando-se no dia seguinte o prazo de trinta dias a que se refere o art. 1º, §2º, da Resolução TSE nº
22.610/07 para que o partido propusesse a ação correspondente em face do primeiro requerido.
Vencido o prazo da agremiação, no dia 21/09/2018, iniciou-se no dia seguinte o prazo de trinta dias para que a requerente propusesse a demanda, sendo o
último dia, portanto, o 22/10/2017.
Todavia, verifica-se que a inicial foi protocolizada somente em 08/06/2018 (ID 26350), portanto, quase oito meses depois do fim do prazo.
Tal conclusão decorre do fato de que, ao contrário do que se asseverou nos autos, o prazo decadencial para propositura desta demanda se inicia com a
comunicação ao partido pelo qual foi o vereador requerido eleito, acerca de sua desfiliação, e não com a comunicação da desfiliação àJustiça Eleitoral.
De fato, o Tribunal Superior Eleitoral considera que a data a ser considerada como termo inicial do prazo para a propositura de ação de perda de mandato
eletivo éa comunicação feita ao partido político.
Neste sentido éo entendimento já consolidado do Tribunal Superior Eleitora. Senão vejamos:
Ação de perda de cargo eletivo. Prazo. Termo inicial. A data a ser considerada como termo inicial do prazo para a propositura de ação de perda de mandato
eletivo, previsto no art. 1º, §2º, da Res.-TSE nº 22.610/2007, éa da primeira comunicação feita ao partido político, e não a realizada perante a Justiça Eleitoral.
Agravo não provido. (Recurso Especial Eleitoral nº 242755, Acórdão, Relator(a) Min. Arnaldo Versiani Leite Soares, Publicação: RJTSE - Revista de
jurisprudência do TSE, Volume 24, Tomo 1, Data 16/10/2012, Página 230)
A requerente asseverou que o primeiro recorrido não comunicou sua desfiliação ao Juízo Eleitoral.
Todavia, no caso de o ato de desfiliação não ter sido comunicado ao Juízo Eleitoral, este deve cancelar a filiação mais antiga, prevalecendo a mais recente.
Veja-se o que consta da Lei:
Art. 22. O cancelamento imediato da filiação partidária verifica-se nos casos de:
(...) Parágrafo único. Havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais recente, devendo a Justiça Eleitoral determinar o cancelamento das
demais.
Ademais, ainda que se fosse considerar, como pretende a requerente, que o ato de desfiliação écomposto tanto pela comunicação ao partido, quanto pela
comunicação àJustiça Eleitoral, a prova da ausência da desfiliação, deveria ter sido trazida àinicial, mesmo que através da juntada de certidão emitida por
aquele Juízo, comprovando a ausência da referida comunicação.
Isto porque o art. 3º da Resolução TSE n° 22.610/2007 preconiza que:
Art. 3º Na inicial, expondo o fundamento do pedido, o requerente juntará prova documental da desfiliação, podendo arrolar testemunhas, até o máximo de 3
(três), e requerer, justificadamente, outras provas, inclusive requisição de documentos em poder de terceiros ou de repartições públicas.
Neste sentido, “A prova formal da desfiliação partidária constitui pressuposto para a propositura da ação de decretação de perda de mandato eletivo”
(Agravo de Instrumento nº 22614, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 200,
Data 18/10/2016, Página 81/82)
Como se vê, imperativo, no caso, declarar a decadência do direito de CÉLIA APARECIDA CZORNE ZILIOTTO, em pleitear a perda do cargo de vereador
em face de CLAUDEVIR MACEDO MARTIM GARCIA, por infidelidade partidária.
Do exposto, julgo extinto o processo com a resolução do mérito, pela decadência, nos termos do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.
Curitiba, 03 de outubro de de 2018.
ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO - RELATOR
[1] “Art. 1º O partido político interessado pode pedir, perante a Justiça Eleitoral, a decretação da perda de cargo eletivo em decorrência de desfiliação
partidária sem justa causa.
(...)
§2º Quando o partido político não formular o pedido dentro de 30 (trinta) dias da desfiliação, pode fazê-lo, em nome próprio, nos 30 (trinta) subseqüentes,
quem tenha interesse jurídico ou o Ministério Público Eleitoral.”

EXTRATO DA ATA
PETIÇÃO Nº 0600588-75.2018.6.16.0000 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DR. ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO REQUERENTE: CELIA APARECIDA CZORNE ZILIOTTO - Advogados do(a) REQUERENTE: ALESSANDRA MUGGIATI MANFREDINI SILVA PR85534, EDUARDO VIEIRA DE SOUZA BARBOSA - PR48709, FERNANDO BUENO DE CASTRO - PR42637, LUIZ FABRICIO BETIN CARNEIRO
- PR042621 - REQUERIDO: CLAUDEVIR MACEDO MARTIM GARCIA LITISCONSORTE: PODE - PODEMOS (COMISSÃO PROVISÓRIA
ESTADUAL) - Advogados do(a) REQUERIDO: RAFAEL PAES CAVASSIN - PR75558, RAFAEL FRANCISCO DE SIQUEIRA - PR91901, FELIPE
FOLTRAN CAMPANHOLI - PR56970, BRUNO AUGUSTO VIGO MILANEZ - PR48165 - Advogado do(a) LITISCONSORTE: RAFAEL PAES
CAVASSIN - PR75558 DECISÃO
Àunanimidade de votos, a Corte conheceu e extinguiu o feito, com resolução do mérito, ante a decadência, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Luiz Taro Oyama. Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Gilberto
Ferreira e Juízes Pedro Luis Sanson Corat, Paulo Afonso da Motta Ribeiro, Antonio Franco Ferreira da Costa Neto, Jean Carlo Leeck e o Desembargador
Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Doutora Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 03.10.2018.

Proclamação da Decisão
Àunanimidade de votos, a Corte conheceu e extinguiu o feito, com resolução do mérito, ante a decadência, nos termos do voto do Relator. Curitiba,
03/10/2018 RELATOR(A) ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO

Processo 0600359-18.2018.6.16.0000
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PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) 0600359-18.2018.6.16.0000
REQUERENTE: PARTIDO DEMOCRATAS - DEM (COMISSÃO PROVISÓRIA REGIONAL DO ESTADO DO PARANÁ)
RESPONSÁVEIS: PEDRO DEBONI LUPION MELLO
ISRAEL FERNANDES DA SILVA
Advogado do(a) REQUERENTE: LEONARDO BENETON THIELE - PR34675 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: LEONARDO BENETON THIELE PR34675
RELATOR: ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO
DESPACHO
Tendo em vista que àSeção de Prestação de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal (ID 305739) apontou diligências a serem sanadas pelos requerentes,
intimem-se o órgão partidário e os responsáveis para que, no prazo de 20 dias, manifestem-se sobre o parecer técnico, nos termos do §3º do artigo 34 da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Curitiba, 4 de outubro de 2018
ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO –RELATOR

Processo 0600384-31.2018.6.16.0000
JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) 0600384-31.2018.6.16.0000
REQUERENTE: 35 - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA (COMISSÃO PROVISÓRIA ESTADUAL - PR)
RESPONSÁVEIS: ALISSON ANTHONY WANDSCHEER,
GEOVANA MARIA CORDEIRO
ANA MARIA MOTTIN
Advogado do(a) REQUERENTE: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - PR032723 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: MAURICIO VITOR LEONE
DE SOUZA - PR032723 Advogado do(a) RESPONSÁVEL: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - PR032723 Advogado do(a) RESPONSÁVEL:
RELATOR: ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO
DESPACHO
Tendo em vista que àSeção de Prestação de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal (id 307156) apontou diligências a serem sanadas pelos requerentes,
intimem-se o órgão partidário e os responsáveis para que, no prazo de 20 dias, manifestem-se sobre o parecer técnico, nos termos do §3º do artigo 34 da
Resolução TSE nº 23.546/2017.
Curitiba, 4 de outubro de 2018
ANTONIO FRANCO FERREIRA DA COSTA NETO –RELATOR

Pautas de Julgamento

Intimação de Pauta
Publicação de pauta para julgamento a partir da próxima sessão, respeitado o prazo de 24 horas, contado da publicação, dos processos abaixo relacionados:
PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) N° 0600671-91.2018.6.16.0000
ORIGEM: Curitiba - PR
RELATOR: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
PARTES DO PROCESSO
INTERESSADO: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
RESPONSÁVEL: RODRIGO PINA DE ALMEIDA, DEYVITT AUGUSTO LEAL, DIEGO ALEXSANDER GONCALO PAULA GARCIA, ADRIANO
JOSE DE LIMA
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: LEONARDO PEREIRA GONCALVES - PR60608
Advogado do(a) RESPONSÁVEL: LEONARDO PEREIRA GONCALVES - PR60608

PRESTAÇÃO DE CONTAS (11531) N° 0600645-93.2018.6.16.0000
ORIGEM: Curitiba - PR
RELATOR: Relatoria Dr. Pedro Luís Sanson Corat
PARTES DO PROCESSO
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC
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RESPONSÁVEL: ULISSES SABINO NOGUEIRA, NATHALIE LOPES MARTINS
Assessor de Plenário

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ESTRATÉGIA E GESTÃO
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E AUDITORIA
(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

ZONAS ELEITORAIS
115ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

Sentença - Prestação de Contas
JUÍZO DA 115ª ZONA ELEITORAL/PR
RELAÇÃO DE PUBLICAÇÃO Nº 25/2018
Processo nº: 68-13.2018.6.16.0115
Assunto: Prestação de Contas de Partido Político
Ano base: 2017
Partido Político: PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB
PRESIDENTE: EMILIANO FAVERO
TESOUREIRO: LOIDE BAGESTON POTRICH
Município: DOIS VIZINHOS – PR
Intimá-los do inteiro teor da sentença de fls. 18/18 verso , extraída dos autos acima referidos, cuja parte dispositiva é a seguinte: “Ante o
exposto, acolhendo a manifestação do Ministério Público Eleitoral, julgo como NÃO PRESTADAS as contas partidárias referente ao exercício
2017 pela Comissão Provisória do Partido da Mulher Brasileira – PMB do município de Dois Vizinhos/PR e determino a suspensão de novas
cotas do fundo partidário enquanto não for regularizada a situação do partido político, nos termos do artigo 48, da Resolução 23.464/2015 do
TSE, caracterizada a inadimplência a partir da data fixada pela lei para a prestação de contas (02/05/2018), bem assim o recolhimento integral
ao erário dos valores referentes ao fundo partidário eventualmente recebidos no prazo de 30 dias a contar do trânsito em julgado da decisão.
Deixo de aplicar a suspensão do registro ou anotação de que trata o artigo 48, § 2º da Resolução TSE nº 23.546/2017, tendo em vista o
contido no artigo 65, § 3º, inciso III da mesma resolução. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, comuniquem-se
aos Diretórios Regionais e acionais dos Partidos e procedam-se às anotações no sistema SICO. Tudo cumprido, arquivem-se, com as baixas
necessárias. Dois Vizinhos, 04 de outubro de 2018. Divangela Précoma Moreira Kuligowski Juíza Eleitoral.”

159ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

SENTENÇA
AUTOS NR. 52-24.2018.6.16.0159, CLASSE 24, PETIÇÃO
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
REQUERIDO: ÓRGÃO DEFINITIVO MUNICIPAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES
ADVOGADA: SUELI CASTELUZZI VECHIATTO – OAB 47.050 PR
JUIZ ELEITORAL: ANDRÉ LUÍS PALHARES MONTENEGRO DE MORAES
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Fica a parte interessada intimada quanto ao teor da r. sentença prolatada às fls. 26, dos autos de Petição acima indicado.
“Autos nº 52-24.2018.6.16.0159
Notícia de propaganda irregular
Acolho integralmente a manifestação do Ministério Público Eleitoral de fls. 23/25, uma vez que, após intimado a prestar os devidos
esclarecimentos sobre os fatos narrados na inicial, o representante do Partido dos Trabalhadores do município de Centenário do Sul tomou as
medidas necessárias para retirada do material irregular de circulação, nos termos do Art. 101, § 1º da Resolução TSE nº 23.551/2017,
entregando no Fórum Eleitoral, juntamente com os esclarecimentos necessários, as sobras de material de propaganda tidas como irregular.
Diante do exposto, determino o arquivamento dos autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Feitas as necessárias anotações e comunicações arquivem-se os autos.
Diligências necessárias.
Centenário do Sul, 04 de outubro de 2018.
André Luís Palhares Montenegro de Moraes
Juiz Eleitoral”

161ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

RELAÇÃO Nº 024/2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 45-26.2018.6.16.0161
PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP
PRESIDENTE: LUIS FABIANO RIBAS
TESOUREIRA: ROSILENE FERNANDES
ADVOGADO: KELLYN BEATRIZ UBESSI (OAB/PR Nº 91.996)
MUNICÍPIO: GUARATUBA/PR
Intimação, na forma da lei, do partido político sobre o conteúdo da r. sentença proferida pela MM. Juíza Eleitoral nos autos acima
mencionados:
“Ante o exposto, e na forma dos artigos 46, II, da Resolução TSE nº 23.464/2015 e 65, §§ 1º e 3º, III, da Resolução TSE nº 23.546/2017,
acolho os pareceres elaborados pela unidade técnica e pelo Ministério Público Eleitoral, e julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do
Partido Republicano Progressista - PRP de Guaratuba/PR, relativas ao exercício financeiro de 2016.
Comunicações e anotações necessárias, observando-se as normativas da Justiça Eleitoral.
Publique-se. Registre-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Intime-se o órgão partidário na forma da lei.
Transitada em julgado, arquive-se.
Guaratuba, 10 de setembro de 2018.
GIOVANNA DE SÁ RECHIA
Juíza Eleitoral”

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 22-80.2018.6.16.0161
PARTIDO: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB
PRESIDENTES: ANDRÉ GUILHERME MONTEMEZZO (EXERCÍCIO FINANCEIRO), REINALDO APARECIDO DA SILVA (ATUAL)
TESOUREIROS: IVO JOSÉ VIEIRA (EXERCÍCIO FINANCEIRO), ELIZANGELA MACHADO DOS SANTOS (ATUAL)
ADVOGADO: ANDRÉ GUILHERME MONTEMEZZO (OAB/PR Nº 89.668)
MUNICÍPIO: GUARATUBA/PR
Intimação, na forma da lei, do partido político sobre o conteúdo da r. sentença proferida pela MM. Juíza Eleitoral nos autos acima
mencionados:
“Ante o exposto, e na forma dos artigos 46, II, da Resolução TSE nº 23.464/2015 e 65, §§ 1º e 3º, III, da Resolução TSE nº 23.546/2017,
acolho os pareceres elaborados pela unidade técnica e pelo Ministério Público Eleitoral, e julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB de Guaratuba/PR, relativas ao exercício financeiro de 2017.
Comunicações e anotações necessárias, observando-se as normativas da Justiça Eleitoral.
Publique-se. Registre-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Intime-se o órgão partidário na forma da lei.
Transitada em julgado, arquive-se.
Guaratuba, 10 de setembro de 2018.
GIOVANNA DE SÁ RECHIA
Juíza Eleitoral”

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 48-78.2018.6.16.0161
PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
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PRESIDENTE: DENISON FERNANDO PAIAO
TESOUREIRA: ANA MARIA CORREA DA SILVA
ADVOGADO: DIONISIO MACIAS MONTORO (OAB/PR Nº 8.238)
MUNICÍPIO: GUARATUBA/PR
Intimação, na forma da lei, do partido político sobre o conteúdo da r. sentença proferida pela MM. Juíza Eleitoral nos autos acima
mencionados:
“Ante o exposto, e na forma dos artigos 46, II, da Resolução TSE nº 23.464/2015 e 65, §§ 1º e 3º, III, da Resolução TSE nº 23.546/2017,
acolho os pareceres elaborados pela unidade técnica e pelo Ministério Público Eleitoral, e julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do
Partido Republicano da Ordem Social - PROS de Guaratuba/PR, relativas ao exercício financeiro de 2016.
Comunicações e anotações necessárias, observando-se as normativas da Justiça Eleitoral.
Publique-se. Registre-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Intime-se o órgão partidário na forma da lei.
Transitada em julgado, arquive-se.
Guaratuba, 11 de setembro de 2018.
GIOVANNA DE SÁ RECHIA
Juíza Eleitoral”

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 47-93.2018.6.16.0161
PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
PRESIDENTE: DENISON FERNANDO PAIAO
TESOUREIRA: ANA MARIA CORREA DA SILVA
ADVOGADO: DIONISIO MACIAS MONTORO (OAB/PR Nº 8.238)
MUNICÍPIO: GUARATUBA/PR
Intimação, na forma da lei, do partido político sobre o conteúdo da r. sentença proferida pela MM. Juíza Eleitoral nos autos acima
mencionados:
“Ante o exposto, e na forma dos artigos 46, II, da Resolução TSE nº 23.464/2015 e 65, §§ 1º e 3º, III, da Resolução TSE nº 23.546/2017,
acolho os pareceres elaborados pela unidade técnica e pelo Ministério Público Eleitoral, e julgo APROVADAS COM RESSALVAS as contas do
Partido Republicano da Ordem Social - PROS de Guaratuba/PR, relativas ao exercício financeiro de 2017.
Comunicações e anotações necessárias, observando-se as normativas da Justiça Eleitoral.
Publique-se. Registre-se.
Ciência ao Ministério Público Eleitoral.
Intime-se o órgão partidário na forma da lei.
Transitada em julgado, arquive-se.
Guaratuba, 11 de setembro de 2018.
GIOVANNA DE SÁ RECHIA
Juíza Eleitoral”

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 50-48.2018.6.16.0161
PARTIDO: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN
PRESIDENTE: JOSÉ PAULO BONFIM
TESOUREIRO: EDISON LUIZ ANDREATTA BISS
ADVOGADO: JULIO RICARDO ARAUJO (OAB/PR Nº 45.637)
MUNICÍPIO: GUARATUBA/PR
Intimação, na forma da lei, do partido político sobre o conteúdo do r. despacho proferido pela MM. Juíza Eleitoral nos autos acima
mencionados:
“1. Considerando o conteúdo da petição de fls. 02/03, bem como o disposto nos artigos 29, 66, III, e 67, parágrafo único, da Resolução TSE nº
23.546/2017, intime-se o partido político para que apresente uma nova declaração de ausência de movimentação de recursos, dessa vez
emitida pelo sistema SPCA, no prazo de 30 (trinta) dias, tempo necessário para que o partido organize a situação da presidência e/ou entre em
contato com o Tribunal Superior Eleitoral – responsável pela administração do sistema, através do telefone (61) 3030-7266 ou do e-mail
asepa@tse.jus.br.
Na mesma oportunidade, os responsáveis partidários também deverão apresentar representação processual, nos termos do art. 31, II, da
resolução de contas.
2. Em seguida, reapresentada ou não a declaração, publique-se edital, nos termos do art. 45, I, da nova resolução.
3. Decorrido o prazo, com ou sem impugnação à declaração apresentada:
a) junte-se aos autos eventuais extratos bancários do ano de 2017, de contas de titularidade do partido, os quais deveriam ter sido
encaminhados pelas instituições financeiras;
b) colha-se informações a respeito de eventual emissão de recibos de doação entre o partido local e os diretórios estadual e nacional, bem
como se houve repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário entre eles, durante o exercício de 2017.
4. Quanto ao item 3, alínea b, autorizo, desde logo, o sobrestamento dos autos até a disponibilização pelo TRE/PR e TSE, em suas páginas na
internet, das referidas informações.
5. Cumpridas as diligências, manifeste-se a equipe técnica e o Ministério Público Eleitoral, sucessivamente, pelo prazo de 05 (cinco) dias.
6. Caso exista impugnação acerca da declaração do partido, ou eventual manifestação contraria da análise técnica ou do Ministério Público
Eleitoral, intime o órgão partidário para que se manifeste no prazo de 03 (três) dias.
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7. Após, a conclusão dos autos para julgamento.
Intimações e diligências necessárias.
Guaratuba, 12 de setembro de 2018.
GIOVANNA DE SÁ RECHIA
Juíza Eleitoral”

176ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

RELAÇÃO 020/2018
PRESTAÇÃO DE CONTAS 21-84.2017.6.16.0176
PARTIDO POLÍTICO: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
INTERESSADOS: Bruna Ornelas Carvalho, presidente; Evandro José Castagna, Presidente; Mateus Magalhães, tesoureiro; Samara Garratini,
tesoureiro.
Considerando as considerações técnicas de folhas 138-141, bem como a presente Prestação de Contas não apresentar o livro razão, indo em
desacordo com a Resolução TSE nº 23.546/2017 determino:
a) a publicação em cartório do balanço patrimonial, a fim de dar publicidade e abertura de prazo para eventuais impugnações;
b) publicação no DJE sobre esta decisão;
c) elaboração de parecer técnico conclusivo.
DOUGLAS MARCEL PERES
Juiz da 176ª Zona Eleitoral

203ª Zona Eleitoral
Atos do juiz eleitoral

RELAÇÃO N. 35/2018
INTERESSADO ATIVO: JUÍZO DA 203ª ZONA ELEITORAL DE CANTAGALO/PR.
REQUERENTE: JOSÉ CARLOS BECKER DE OLIVEIRA E SILVA
ADVOGADOS: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (OAB/PR: 62.051); LUIZ FERNANDO PEREIRA (OAB/PR 22.076); LUIZ EDUARDO
PECCININ (OAB/PR 58.101).
Pedido de Providências
Autos 88-31.2018.8.16.0203
DECISÃO
Foi encaminhada informação sobre a divulgação de propaganda irregular (fl. 02).
Determinada a busca e apreensão (fls. 04-07).
Juntado boletim de ocorrência e material apreendido (fls. 09-21.
José Carlos Becker de Oliveira e Silva requereu a restituição do material em que Lula consta como simples apoiador (fls. 23/24).
O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento (fls. 46-56).
Vieram os autos conclusos.
DECIDO.
O instrumento de mandato de fl. 25 não preenche os requisitos legais, na medida em que sequer consta a data em que foi outorgado.
Ou seja, não há regularidade na representação processual, o que impede a análise do pedido.
Em razão da exiguidade do tempo, destaco que mesmo que o vício formal fosse superado, a pretensão não mereceria acolhimento.
O material em que aparece o Lula como candidato a presidente está claramente irregular e sequer foi objeto do pedido de restituição.
No tocante ao material em que ele aparece supostamente como apoiador, destaca-se inicialmente que a utilização da expressão “HADDAD É
LULA” nas campanhas eleitorais foi autorizada pelo TSE através das decisões proferidas autos de representação nº 060120834.2018.6.00.0000 e nº 06012447-31.2018.8.16.00.0000, sob o argumento de que não há legislação que disponha sobre a participação gráfica,
pictória e figurativa do apoiador, além de tal decisão privilegiar a liberdade de expressão, o contraditório e ampla defesa.
Todavia, tal deliberação não indica por si só que todo santinho ou material confeccionado com tal expressão está em harmonia com a
legislação eleitoral.
Verifica-se que clara violação ao art. 8º da Resolução do TSE nº 23.551/2017, pois o nome da vice candidata da chapa é praticamente
imperceptível.
O nome da vice candidata está escrito numa fonte em cor notoriamente opaca, que em contraste com a cor de fundo praticamente omite seu
nome. Ao passo que o nome do candidato a presidência Haddad está escrito em fonte de destaque juntamente com o nome de Lula.
Isso evidentemente induz o eleitor ao erro por supor que a chapa é Haddad e Lula já que o nome da vice-candidata é de difícil visualização.
Até mesmo o assento na expressão “Haddad é Lula” é bastante diminuto e o eleitor visualiza a expressão HADDAD E LULA.
Tal subterfúgio não pode ser admitido pela Justiça Eleitoral ante a facilidade de induzir o eleitor menos instruído ao erro, supondo votar numa
chapa que, na verdade, teve seu registro de candidatura indeferido pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Tal propaganda não se limita a indicar o apoio de Lula a chapa “Haddad e Manuela”, mas induz o eleitor em erro ao aparentar que a chapa é
Lula e Haddad.
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O defeito formal do santinho consiste na forma como foi feita a indicação do nome da candidata à vice, que inclusive está em tamanho inferior
a 30% do nome do titular, não está redigido de modo claro e legível:
Art. 8º Da propaganda dos candidatos a cargo majoritário, deverão constar também os nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de
Senador, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome do titular.
Parágrafo único. A aferição do disposto no caput será feita de acordo com a proporção entre os tamanhos das fontes (altura e comprimento
das letras) empregadas na grafia dos nomes dos candidatos, sem prejuízo da aferição da legibilidade e da clareza.
Assim, evidente que no caso em análise o nome da candidata à vice Manuela D’Ávila está em tamanho menor do que determinada a
Resolução supracitada, além de estar em cor notoriamente opaca, o que dificulta a leitura, percepção e visualização pelos eleitores, deixando,
portanto, de ser claro e legível.
Soma-se a isso, o fato da foto de LULA estar acima da expressão HADDAD É LULA 13, sem qualquer foto da candidata a vice e com menção
ao seu nome de difícil visualização, o que reforça a impressão que a chapa é composta por Lula e Haddad.
O TSE não deliberou, ao autorizar o uso da expressão Haddad é Lula, que partido político poderia fazer folders, santinhos e propaganda que
dificulte a visualização do nome da candidata a vice e em desacordo com o art. 8º da Resolução do TSE nº 23.551/2017. Logo, imprescindível
adotar providências para fazer cessar imediatamente a propaganda irregular, conforme art. 6º do Provimento nº 04/2018 CRE/PR.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
Quanto ao material apreendido, observe-se o Provimento nº 04/2018.
Publique-se, registre-se e intime-se.
Cantagalo, 05 de outubro de 2018.

RODRIGO DE LIMA MOSIMANN
Juiz Eleitoral da 203ª ZE

Diário da Justiça Eleitoral - Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Documento assinado digitalmente conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a
Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo ser acessado no endereço eletrônico http://www.tse.jus.br

